
Chojna, 8 sierpnia 20l8 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I" ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chojna - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15,
74-500 Chojna, NIP: 858l7ż6L44.

il" OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie miejsca akĘwnej rekreacji pn. ,,Otwarta Strefa

Aktywności przy Szkole Podstawowej im" Janusza Korezaka w Chojnie" obejmująeego: siłownię

plenerową, strefę gier i relaksu oraz plac zabaw o charaktęrzę sprawnościowym w Szkole

Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Chojnie, przy ul. Szkolnej 15 74-500 Chojna" Niniejsza

inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozlvoju Kultury Fizycznej w ramach

Programu Rozrvoju Małej Infrastruklury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterzę

Wielopokoleniowym - Otwarte StreĄ, Akt,vwności (OSA) Edycja 2018. Zamawiający posiada

dokumentacj ę techniczną obejmującą zakres przedmiotu umowy.

Przedmiot umo\Ę/ obejmuje zakup i montaź elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz
z zagospodarowanięm teręnu przęznaęzonego pod inwesĘcję, w tym:

a) siłownia plenerowa składająca się z 6 elemęntów r.volnostojących (urządzenia montowanę
osobno): orbitręk, wioślarz, podciąg, twister, biegacz, wyciąg górny,

b) strefa ręlaksu obejmująca: ławkę parkową, kosz na śmieci, tablicę informacyją
z regulaminem, stół do tęnisa stołowego, stoł do gry w szachy,

c) plac zabaw o charakterze sprawnościowym: huśtawka ,,bocianie gniazdo", centrum
sprawnościowe nr l, centrum sprawnościowe nr 2,

d) ogrodzenie placu zabaw,

f) nawierzchnie.

Lokalizacja:

Dz. w l45 obr.2 Chojna

Szczegołowy zakres, w Ę-m rodzaj, ilośó oraz parametry techniczne, określają dokumentacja
techniczna, Ąoszenie robót budowlanl,ch i przedmiary stanowiące załącznlki do niniejszego
zap5Ąańa.

zamawiając_v dopuszcza możliłvośc zastosor,vania urządzeń i materiałów rórtnoważnych
opis5"rvany,clr rv dokumentac.jiprojektor.vej o paranretrach nie gorszvclr od rvl.magan_vch, w takiej

)
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sltuacji zamawiający \łymaga złożęnia stosou,nych dokumentów, które uwiarygodniają
ProPonowanę Przęz Wykonawcę materiały i urządzenia, Wykonawca proponujący urządzenia
i materiały równoważne do ofeĘ przedstar,vi dokumenty danę techniczne pokazuj ące, że
propono\\,anł- elęmęnt zamienny spełnia wvmienionę wymagania zarórvno pod względem
technicznym i jakościowym lvrźv z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest
rórłnowaźne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.

Dostarczon-v i zamontorvan1" zakres przedmiotu zamóltienia, tnusi b1,,ć fabrycznie norł1..
lvYkolarry z fab*czue nor,vr.ch materiałórv oraz rlolny od jakichkolr.łięk rład fizvczn,vch
i prarłrr,vclr, nieużyrvanv, rv Ęrn do prezentacji.

W prą,padku dostarcze nia vrząćzeń o nieodporviedniei jakości. niespełniającl,ch określorrlch
*'}rmagań" Wvkonarvca zoborviązany będzie do ich rwnriany. na urządzenia o odpowiedniej
jakoŚci rv terminie łzgodnionvm z Załnalr;iając1,-m. nie dłuższrx niż 7 dtli roboczo,ilr od dnii
otrzvmania od ZamawiĄącego reklarrracj i"

1. Planortąne do montażu urądzenia. powinn_v przestrzegać Polskich Norm a rv szczególności:

1) PN-EN l6630:2015-06 ulposaźenie siłox,ni plenerowy.clr zairrstalorvane na slałe.
W1,,magania bezp ieczeństrva i nretod_v badań,

Z) PN-EN 1176:2009 Wlposa:łenie placu zabavł,^ siłorvni plenerowej i nar.vierzchrrie z jej
notvelizaciami

3) PN-EN I|77:ż009.

4) Urządzęnia muszą posiadać ceĄfikatv zgodności z nomlą PN_EN 1176:2009.

W.vko:ralvca na okoliczność odbionr dostarczonł-ch i zamontolvanlcb urządzeń będzie zoborviązan_v do
dostarczenia następując_vch dokumentólv:

a) kart_v techniczne urządzeń lvskazujące n, jaki sposob urządzetia zosta\, rvr,produkorvane,
rv tl,rrr m.irr, infornracia o korrstrukcji u:ządzełia, iego rłlmiarach, użl,§,clr matęriałach,
farbach i lakierach oraz lista zalecan_vch części zamiennl.ch) - oryginał:

b) cert1,{ikat_v zgodności rq,dane przez akredltorvarrą jednostkę certydkującą, badania i inne
dokunrenty potr,vierdzające zgodność, dostarczon_vclr i zamontorvan_vclr łrządzeń
znormań - kopia pofivierdzona za zgodność z oryginałem.

8. Roboty' budor,vlane zlviązu:re z montażęm dostarczonl,ch urządzeil. na|eż>- rvykonać zgodnie
z zasadami rviedz_-v techniczrej i sztuki budorvlanej, oborl iązując_,vmi przepisattti, rł. szczególności
ustarł_ry z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budorvlanę. Polskimi Normami osaz Ąaszeniami zamiaru
rv_ł'konania robót brrdorvla:rlch. będąc_vch rł posiadaniv przez Zamarviającego,

9. Wl'kotrarrca do realizacji zadania nrrrsi posiadac Kierownika brrdorvy,, który będzie ręalizorvał
zadania PrzrPisane Kierorvnikorvi budorvv. zgodnie z ustalvą z 7 lipca 1994 r. Pralło budorvlarre.

10. W,vkorra*ca przl,stępującv do zlożęnia olert1,, musi rq,,kazac się uvkonatrietrr podobrrl.clr prac na
klrotę co na.jmniej rv lr_vsokości 250 000 zllącznie. Na okoliczrrośc udokunrentor"ania tlih prac
Wvkonarvca załącry do ofeą,kserokopie. potivierdzone za zgodność z oryginałem lub on.ginałv
co najmniej drvóch pozrłvrvnvcb referencji.

11. Wskazane jest dokonanie rvizji lokalnej w miejscu budorł,y celem sprarvdzenia i uzyskania
r.vszelkich dodatkorlr-ch informacji koniecznr,ch do prar,lidłolvej r,vycen_,v robót.
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12. Na dostarczole i zamontorvane urządzenia W_vkonaivca udzieli Zamarviającemu g\\arancje na
okres nię kró:sz_v niż 36 miesięcr,. w},konarvca może udzięlic zarrrarviaiącemu grrarancję na
okres dłuższ _v *lż 36lrriesiące,

13. Wymagane jest ozrakowanie i właściwe zaberyieczenia terenu budowy, zaper,mienie dostępu
(dojścia i dojazdu) do szkoĘ i Orlika.

14. Po zakończeniu robót doprowadzenię terenu budor,r1, do stanu pierwotnego, uporządkowanie
terenu, uĘlizację opakowań.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2018 r.

IV" KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPO§OBU ICĘ OBLICZENIA.

1. Ofertaporvinna zarvierać propoz1,,cję lącznej, ryczahowej cent.netto i bru§o (z podatkiem VAT)
za calość przedmiotu zamórł,ienia oraz oferorvu1.\ przez Wykonawcę okres grvarancji.

ż. Cena ryczahorva ofeĄ porvixra obejrrrorvać pęłen zakres zamórvienia- a t},m sam!,m
z zalączonvclz do Zap_ltania przedmiarórv, ponadto porłixra urvzględniac rvsz1,,stkie niezbędrre
kosź_v. zlliązane z rwkonaniem przednriofu zamólvienia. leżące po stronie W_vkonar,vc1.,,

w\rkonawca zanrórvienia musi przer.l.idzieć rvsz_vstkie okoliczności. które mogą wpłlnąc na cenę
ofeĄ,"

3. Ofert1, spelniające formalnę włrrragania, określone \\, rriniejsz1,,m Zap7Ąantu ofertorvym.
Zamawiając_v będzie ocenial na podstarvie następując1,,ch kryleriórr,:

Cena - waga: 80% (80 punktów)

Gwarancja (długośó okresu gwarancji na wykonane robo§ arv zarflontowane urządzeniana okres nie

krotszy niż36 miesiące - waga: 20o/o (ż0 punktów)

Purrkt_v prz\,*zna\§3nę rv rąmaclr knteriórv, będą obliczane r.vedług następując_vclr wzorórł:

1. Kryterium Cena:

C:*x100*B0%
LX

gdzie:

Cn - najniższa Qęna brutto zaproponowalaprzez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);

C* - cena brutto zaproponowanaprzęz wl,konalvcę badanej ofe.ry*;

100 - nrnoznik zastosowany w celu uzyskania ilości prrnktór,v w liczbach;

C -liczba prąznan_vclr punktów lv dan_vm kryterium.

2. Kryterium Gwarancja:

Gx
§ : ń* 100 ,,20o/o



gdzie:

G* - okres udzielonej gwarancji przez wvkonawcę badanej ofeĘ;

Cł - najdłuższy okres udzielonej gwarancji zaproponowany przęz wy,konawcę (spośród łvszystkich

badanych ofert);

l00 - mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;

G - liczba przyzranych punktów w darrlzm kryteńum.

Zarnaw,iający dokona oceny ofert na podstar,vie kryterium ,,Gwarancja" zgodnie zponiższ5,rn,"

a. W\,konarvca rl Formularzu ofertorvym {starror,viąc_l,m zńączns,k l do Zapl,tania) określi okres
gwarancj i u& iel one.j Zamalv iai ącemu na cało ś c zamórv i en i a "

b. Okres gr,vararrcii *dzielonej przez W1,,konarvcę nusi zostać podan1" rv pełn_vch nriesiącach"

c. Okres gwarancji udzielonej przez W_vkonarvcę nie nroże b},ć krotsą,- ńż 36 miesiące.

d. W przl.padku, gd,v W_vkona\§ca rv Foruularzu Ofertorv_ł,rrr nię określi okresu glvararrcji udzielonej
Zalrrartiającemrr. przl,jnruje się. iz udzielona przez Włona\ycę gr.varancja rv\,nosi nrinimalnv
okres grł,arancji. ti. 36 miesięc1,,.

5" Obliczerria bęĄ dokon\,Talle z dokładnością do dwoclr miejsc po przecinku. Przv zaokrąglaniu
ceny, należ1, pr4,-jąć następliącą zasadę zaokrągleri: liczbę kończącą się cl,franri 0-4 zaokrąglarrr1,
w dół. a cyframi 5-9 w górę" Cena ofert_v musi być rv_v-rażona rv zlot1,,ch polskich: c\,-frorvo
isło*łie.

6. Zamawiający ocęni i porórvna tl,,lko tę ofeń.v. które odpolr iadają tręści i rłn,mogom Zap_łĄaua.

7. Zarnawiając.v udzieli zanrówięnia temu rłl,kona\.§cy, klorego oferta rrz.v-ska najr.v.vzszą ilość
prrnktórv rv prz1,.iętlrrr w niniejsz1.,m postępowaniu kry,terium,

8" Zana*riająey irrformuje. ze w przrpadku poprarvienia iłnej om1,,łki. o której mo\§a w art, 87 ust. 2
pkt 3 ustarł_v Pzp, brak reakcji wl,konartc1,, rv termirrie 3 drri od dnia doręczęnia zawiadonrienia
o jęj poprarl,ięniu" traktorvanv będzie jako w_l-rżenie zgod_v na popraxienia takiej onr_vłki.

9. Zanajkorz_.vstniejszą ofertę zosta:rie uznana oferta. która uz_v-ska najlv1,,zszą liczbę punktórl (Sp).
będącą sumą punktów prą,znanl,ch rł poszczególnych knteriach, obliczona rvedług \,vzoru:

Sp=C+G

Gdzie:

Sp * suma prn,znanl,clr punktórv dla \*'ykonat§cv lv kryteriach: ..Cena" ofert_v" _.Gi,vararrcja" udzielona

przez Wvkona\\,cę.

C - ilośc prrnkórv przyzrl?§a rł, knterium: ,,Cena".

G - i]ość punktórv przrlznana rv kr_lterium: ..Grvarancja" udzielona przez W_vkona\Icę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wl,konawca porvinien przedstar,vić ofertę na formularzu załączonvm do nirriejszego zaprtania.



Oferta pow,inna być:

^ opatrzona pieczątką firmową,

- posiadac datę sporządzenia,

- zawięraó adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta por,ł"inna być przesłana za pośrednictwem: pocźy eloktronicznej na adręs:
korczakchojna@wp.pl , faksem na nr: 914143 450, pocńy, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im" Janusza Korczaka w Chojnie, ul" Szkolna 15, 74-500 Chojna do 27
sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

2. Ocena ofert zostanie dokonarra 27 sierpnia 2018 r., a wlniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony niezwłocznie, w Szkole Podstawowej nr 1 im" Janusza Korczaka w Chojnie,
ul, Szkolna l5,74-500 Chojna

3" OfeĄ ńożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

4" Wykonawca możeprzedup\łvem terminu składarria ofert zmienić lub wycofac swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający możę żądń od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treśei złożon.vch ofert.

6" Zapytańe ofertowe zamieszczono na stronie: wrvw.bip.chojna.p1 (zakładka zamówienia publiczne
ponizej 30 ty*s. Euro)

YI" INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamalviający zawiadomi oferentów pisemnie na wskazany adres
emarlowy oraz tel efonicznie

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Wioletta Jesiołowska - Dyrektor Szkoły, pod numerem tęlefonu
9 1 4 I 43 9 5 5 oraz adresem email : korczakchojna(dw!.pl,

}TII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Parlartelt1l Errropejskiego i Radr,(UE) 2016/679 z dnia 27 h,rietnia 2016 r, rv sprarvie ochron_v osob
fizvczlvcŁ rl związku z przettvarzaniem dan_vch osoborv_vclr i rv sprarvie snobodnego przepłr,uu aakich
dan_vch oraz uclrvlenia d,r,reĘ,lł1, 95l46l\NE (ogólne rozporządzeirie o ochronie danl,ch) (Dz. Urz.lF, L
l l9 z 0;1.05,20l6. str. 1)" dalei ,.RODO"" Zanrarviającl,informuje. ze:

l. Administratorem Pani/Pana darr_vch osoborł__T,clr jestGmirra Chqirra. ul. Jagielloriska 4, 74-500
Choj na. etrrail : infoł?chojna.pl .

ż. Zamaltiaiąc\ \wznaaz\:ł inspektora ochron1, darr_vclr osoborv_vclr. z któn,m można skontaktorvać
się poprzez e-rrrail: iod@lchojna.pl lt kazdcj sprarvie dotrczacej przet\\arzal]ia Pani/Parra dan,r,ch

osobor.r,r,clr:

5



1.

5.

Parri/Pana dane osobołve przetrvarzane będą na podstarvie art. 6 ust. l lit. c RODO rv celrt
związanvm z postępowaniem o udzieie*e zanrórvienla publicznego na budorrę obiektu sportowo-
rekreacyjnego w ramach realizorvanej operacji pn.: .,Otwaria Strefa AkĘnłności przy Szkole
Podstawowej im" Janusza Korczaka w Chojnie" prowadzonvm lv tnbie zaprtaniaofertorvegol

Odbiorcami Pani/Pana dan_vch osoborv_ł,clr będą osoby, lub podmior.v*, klóryrrr udostępniorra
zostanie dokurrrentacja postępo\\-ania rl oparciu o art, 8 oraz art.96 ust. 3 ustarw Pzp:

Parri,/Pana danę osoborve będą przechorwrvane, zgodnię zart,97 ust. l ustan_v Pzp_ przez okres
4 lat od dnia zakończerria postęporvania o udzielęnię zamówierria, a jeżeli czas tnvania umo!T!,
przekracza 4laIa. okres przeclrorv_l,rvania obejnruje cah czas tnvarua llmo\§\.;

Obowiązek podania przez Paną}Pana dan1,,ch osoborryclr bezpośrednio Pani/Pana do§.cząc_vch
jes1 rrymogienr ustawowłrrr określonl"m rv przepisaclr ustarł,l, Pzp. ntiązan,vm z udziałem
r* postęporł,aniu o udzielenie zanówietria ptrblicznego; konsekrvelcje niepodania określon__vch
danvch w_vnikają z ustarvy,Pzp,

W odniesieniu do Parri/Parra dan1.-clr osobolv.v-clr dec1.,zje nie będą podejrrrowane rl sposób
zatśomaĘ zo\\.any" stos orvan i e do arŁ. 22 ROD O ;

Posiada Pań/Pan:

na podstarvie art. 15 RODO pr;}\yo dostępu do darr_vclr osobow_ł,ch Pani/Parra dotycząc_vclr.

na podstarłie art. 16 RODO prawo do sprostorvania PanilPana danych osoborrvch 
--;

na podstarvie art. 18 RO}O prawo żądania od administratora ograniczenia przetrlarzania
danyqłl osoborv1,,clr z zastrzeżeniem prłpadkórv, o który,clr lllowa lv art. l8 ust. 2 RODO;

pra\§o do rtniesierria skargi do Prezesa Urzędu Ochron_v Dan_vclr Osobolvyclr, gd.v uzna
Parri,?arr. że przetwarzanie danvch osobor.v_\ch PanilParra doĘczącl"ch narusza przepisv
RODO:

9, Nie przystugrrje Pani/Panu:

rv zrviązku z art. 17 rrst. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danlch osoborvych:

pTa§o do przenoszenia danvch osoborvl,ch. o którvm mo\§a rv art. 20 RODO:

na podstarvie art.21 RODO pralvo sprzeci*u. wobec przetsv.arzania darrvclr osoborlych.
gdlż podstarvą pra\\Ąlą przetv;arzańa Pani,/Pana darrych osobowvclr jest art. 6 ust. l lit. c
RoDo.

6.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór formularza ofertowego.

ż) PĄekt umo\\,v.

,. ,;,I)<ToR SZKoŁY
/€/.n2ź;aŁ-

v/ 
1'/i o l ł, t t,t J e s i o lott,s ka

sz.loŁi PoDSTAWowA NR 1lm. Janusza I{orczaka
_ ul. Szkolna ] 5/,4.-5_oo CHoJNA

. ]e.ł. 91 474 39 55te]./l.}X 91 414 34 50
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